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O evento foi em comemoração aos 50 anos de trabalho 
filantrópico de sua Presidente Vera Cecilia Pereira.

Saúde reorganiza 
horários de 

vacinação contra 
covid-19 

Para evitar a perda de doses das vacinas 
contra a covid-19, a Secretaria de Saúde 

está reformulando os horários de atendimento 
nos postos de imunização. Veja a nova orga-
nização ds postos.

Escola municipal em Pedro do 
Rio vira exemplo para o Brasil
O vereador Eduardo do Blog  visitou a Escola Municipal Monsenhor João de Deus. 

Recebido pelo professor Ney Marcos de Paula Junior, diretor geral da unidade, 
o parlamentar conheceu a estrutura de ensino e das atividades extracurriculares.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

CIRURGIA PLáSTICA: MITOS E 
VERDADES  - PARTE I 

Trazemos para voces, 
algumas questões re-

lacionadas com a cirurgia 
plástica. Atendendo às 
solicitações de nossos 
leitores vamos esclarecer 
, em uma série de quatro 
matérias, alguns Mitos e 
Verdades a respeito da 
Cirurgia Plástica.
 
 “Toda cirurgia plástica 
é estética?” 
 A cirurgia plástica é uma 
especialidade composta 
por dois pilares principais: 
a reparação/ reconstru-
ção e a estética. Pode-
mos recorrer `a cirurgia 
plástica quando quere-
mos melhorias na beleza 
e no rejuvenescimento, 
ou quando necessitamos 
de reparação e recons-
trução de alguma área 
corporal, seja por motivo 
congenito (de nascen-
ça), de trauma, apos a 
ressecção (retirada) de 
tumores, ou sequelas 

decorrentes das situações 
anteriores.         Mito 

“Para modelar a mama, é 
necessário colocar uma 
prótese de silicone?” 
A mamoplastia, ou cirurgia 
da mama, pode ser dividi-
da, de forma simples, em 
tres categorias: as mamo-
plastias de redução, em 
que o objetivo é reduzir o 
tamanho das mamas; as 
mamoplastias de aumento, 
cuja meta é aumentar o 
tamanho das mamas; e as 
mamoplastias modelado-
ras, em que não se preten-
de aumentar ou diminuir as 
mamas, mas sim, dar uma 
forma mais bonita as mes-
mas. É claro que, em todas 
as mamoplastias, se busca 
modelar a forma para um 
bom resultado estético. 
O uso de próteses de si-
licone, para este fim, na 
mamoplastia de redução 
tem sido estimulado, mas 
não é necessário. Como 

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em 

Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br

temos tecido mamário 
(sobrando) ao nosso dis-
por, podemos modelá-lo 
- como uma prótese- sem 
as desvantagens de usá-
-la.   Mito      

“Toda cirurgia plástica 
envolve uma cicatriz?”
Um pedido muito comum, 
feito pelos pacientes, é 
“tirar um sinal ou tirar uma 
cicatriz”. Sempre que o or-
ganismo sofre uma agres-
são, ele reage formando 
uma cicatriz, mesmo que 
essa agressão seja um 
procedimento delicado de 
cirurgia plástica. Sendo 
assim, podemos dizer 
que toda cirurgia plástica 
gera uma cicatriz, que não 
pode ser tirada, embora 
possa se disfarçar ao lon-
go do tempo.    Verdade                                                                
                                                    
-“Não é necessário fazer 
o risco cirúrgico, para 
realizar uma cirurgia 
plástica?”  
A avaliação do paciente, 
quanto à segurança do 
procedimento ao qual 
ele será submetido, é 

feita pelo cirurgião 
plástico no momento 
da consulta médica. 
Em cirurgias de maior 
porte, onde é neces-
sár ia a internação 
hospitalar e anestesia 
peridural ou geral, a 
realização dos exa-
mes pré operatórios 
e do risco cirúrgico é 
imprescindível, para a 
segurança do pacien-
te. Se o procedimento 
for minimamente in-
vasivo – o que não é 
considerado, propria-
mente, uma cirurgia 
plástica-  e o paciente 
não apresentar ne-
nhum fator de risco ou 
comorbidade (doenças 
existentes), não é ne-
cessária a realização 
do risco cirúrgico. No 
entanto é interessante 
realizar alguns exa-
mes específicos como 
hemograma comple-
to e coagulograma, 
alem de um exame de 
urina, para identificar 
possiveis infeccções à 
distancia.   Mito
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Venha nos conhecer, agende 
a sua vista.Você vai adorar!

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA EM ITAIPAVA 
PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS

FORMATURAS

CONFRATERNIZAÇÕES

Com o início da tem-
porada das festas 

juninas, aumenta a ex-
pectativa de consumir as 
famosas comidas típicas. 
O momento é de come-
moração para agradecer 
a fartura na colheita de 
milho, alimento que serve 
como base para a maior 
parte dos quitutes. No 
entanto, nem sempre 
os pratos tradicionais 
são saudáveis, é o que 
revela a nutricionista e 
preceptora do curso de 
nutrição da Estácio, Ju-
liana Ricarte. Ela explica 
que é preciso atenção 
aos ingredientes e à for-
ma como são preparados 
para curtir as festas sem 
culpa e sem prejudicar a 
saúde.

Nutricionista dá dicas para aproveitar 
a Festa Junina de forma saudável

1. Ao preparar o bolo de 
milho, canjica ou munguzá, 
escolha a espiga do milho 
ao invés do milho enlatado 
ou da mistura pronta;

2. Nos quitutes que levam 
açúcar como por exemplo, 
pé de moleque e canjica, 
o ideal é optar por trocar o 
açúcar refinado pelo açú-
car mascavo, demerara, 
mel ou adoçante;

3. Não utilizar leite con-
densado nas preparações, 
como munguzá. Se possí-
vel, use um pouco mais de 
canela, para ganhar sabor 
e aproveitar melhor os 
nutrientes da preparação. 

4. Para fazer a pipoca, 
evitar utilizar a versão 

pronta para micro-ondas, 
escolha o milho tradicio-
nal de pipoca. E quando 
ela estiver pronta, reduzir 
a quantidade de sal ou 
utilizar o sal de ervas, 
que é uma mistura de er-
vas finas como orégano, 
manjericão e um pouco 
de sal.  Evite a versão 
“doce/caramelizada” e 
amanteigada;

5. Consumir com mode-
ração os alimentos, prin-
cipalmente aqueles ricos 
em açúcar, sal e óleo;

6. Para as preparações 
como baião de dois, cus-
cuz e galinhada, evitar os 
temperos prontos e utili-
zar os temperos naturais 
como cebola, cebolinha, 

cheiro verde, alho, pi-
mentão, salsa e tomate;

7. É importante comer 
devagar e prestar aten-
ção nos sinais do seu 
corpo. Ele sabe quando 
se está com fome ou 
quando está saciado;

8. Entre uma dança 
e outra hidrate-se, a 
água é essencial para o 
bom funcionamento do 
organismo.

Mês de junho
Viva Santo Antonio,

 São João e São Pedro!
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Seguindo a rotina de 
fiscalizações pela 

educação, o vereador 
Eduardo do Blog (Re-
publicanos) esteve, na 
última terça-feira (14), 
na Escola Municipal 
Monsenhor João de 
Deus – Pedro do Rio. 
Recebido pelo pro-
fessor Ney Marcos de 
Paula Junior, diretor 
geral  da unidade,  o 
parlamentar conheceu 
a estrutura de ensi-
no e das at ividades 
extracurriculares.

“A educação vai 
muito além da sala de 
aula! Imagine seu filho 
ter acesso a uma didáti-
ca de qualidade e ainda 
a cursos extras como 
grafite, informática, 
hidroginástica, nata-

Em Boletim de Risco 
de Incêndio em Vege-

tação, a Secretaria de De-
fesa Civil informa o risco 
muito alto para queimadas 
pelas regiões do 3º, 4º e 5º 
distritos. O informe clas-
sifica o segundo distrito 
em risco alto e o primeiro, 
como moderado. O aviso 
emitido diariamente visa 
alertar para as medidas 
de prevenção, especifi-

camente nas áreas onde 
são apontadas condições 
em níveis elevados para 
a ocorrência de incêndio 
florestal.  

A Defesa Civil segue 
com as equipes especia-
lizadas para esse tipo de 
ocorrência, destacadas 
em Rondas Preventivas 
por toda a cidade. O tra-
balho visa prevenir e 
identificar focos de incên-

dio, principalmente nas 
áreas mais suscetíveis. 
As equipes atuam ainda 
em conjunto com o Corpo 
de Bombeiros, quando 
necessário, no apoio ao 
combate a incêndios.

O informe da Defe-
sa Civil destaca ações 
necessárias para a pre-
venção de ocorrências, 
como:  não  pra t i ca r 
a queima de lixo, não 

queimar vegetação a fim 
de limpar território, não 
soltar balões e não jogar 
guimba de cigarro aceso 
em áreas de vegetação, 
principalmente em mar-
gem de rodovias.  Em 
caso de emergência a 
orientação é que a popu-
lação acione os órgãos 
competentes através do 
193 – Corpo de Bombei-
ros e 199 – Defesa Civil.

Para evitar a perda de 
doses das vacinas con-

tra a covid-19, a Secretaria 
de Saúde está reformu-
lando os horários de aten-
dimento nos postos de 
imunização. As unidades 
que funcionam em tercei-
ro turno terão os horários 
alterados e a vacinação 
aos sábados em postos 
alternados, ou seja, a cada 
quinze dias o atendimento 
será um local diferente.

“ Queremos evitar 
o desperdício, pois cada 
vacina tem uma dura-
bilidade após a abertu-
ra do frasco e vínhamos 
registrando a perda de 

O Procon real izou 
no dia  15/06, a 

primeira audiência em 
caráter experimental 
da lei federal de Supe-
rendividamento, que 
aumenta a proteção de 
consumidores com mui-
tas dívidas e cria me-
canismos para conter 
assédios por parte das 
instituições financeiras. 
Representantes de ins-
tituições bancárias e do 
Comércio Varejista par-
ticiparam do encontro. 
“Neste primeiro momen-
to estamos convocando 
consumidores e credores 
a participarem de conci-
liações visando aprimo-
rar o sistema e posterior 
adequação total à Lei do 
Superendividamento”, 
explicou o coordenador 
do Procon, Fafá Ba-
dia. Participaram dessa 
primeira audiência os 

representantes da Cai-
xa Econômica Federal 
(CEF), Caixa Vida e 
Previdência, Banco San-
tander e Via Varejo.

“ A p ropo s ta  de 
conciliação tem como 
principal objetivo a 
concessão de crédito e 
possibilitar a negocia-
ção coletiva de débitos 
com os seus credores. O 
consumidor pode rene-
gociar suas pendências 
financeiras em bloco, 
sendo essencial a parti-
cipação dos credores e 
do consumidor em dis-
ponibilizar a realização 
do acordo”, disse Fafá 
Badia, acrescentando 
que Procon tem legiti-
midade para realizar as 
conciliações conforme 
especifica o artigo 104-
C da Lei 14.181/2021, 
que autoriza a homolo-
gação dos acordos.

Secretaria de Saúde reorganiza horários de vacinação contra covid-19

>> Centro de Saúde Coletiva e UBS Itamarati
segunda, quarta e sexta das 8h30 às 19h30 / Terça e quinta das 8h30 às 16h30

>> UBS Itaipava e UBS Quitandinha
segunda, quarta e sexta das 08h30 às 16h30 / Terça e quinta das 08h30 às 19h30. 

>> PSF Posse e PSF Menino Jesus de Praga
segunda a sexta-feira das 07h30 às 16h30 

>> UBS Morin
segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30
Calendário de vacinação aos sábados – covid-19 e influenza 
(Horário: 8h30 às 16h30):
25/06 - UBS Quitandinha e Itaipava
02/07 - CSC e UBS Itamarati
09/07 - UBS Quitandinha e Itaipava
16/07 - CSC e UBS Itamarati
23/07 - UBS Quitandinha e Itaipava
30/07 - CSC e UBS Itamarati

doses no fim do dia. Além 
disso, não estamos re-
cebendo os imunizantes 
com a mesma frequência, 
apesar de eles estarem 
sendo pedidas a Secre-
taria Estadual de Saúde 
semanalmente”, explica 
o secretário de Saúde, 
Marcus Curvelo. 

Também houve mu-
dança na logística para 
a entrega das doses ao 
município. De acordo 
com o secretário, desde 
o início do mês de abril 
o município passou a 
ter que agendar o dia e 
horário para buscar as 
vacinas. 

NOVA ORGANIzAçãO DOS HORáRIOS A PARTIR DE 20/06

Procon promove audiência da 
Lei do Superendividamento

Escola em Pedro do Rio é exemplo para o Brasil

Alerta de risco de incêndios florestais nos distritos

ção, basquete, tênis de 
mesa e, muito em breve, 
artes marciais. Pois é, 
profissionais qualifica-
dos, apaixonados pelo 
que fazem, merenda de 
qualidade e até piscina 
aquecida”, comentou 

o vereador destacando 
ainda que a escola conta 
com a própria serralhe-
ria para pequenas ma-
nutenções, paredes gra-
fitadas de forma lúdica 
e biblioteca de vidro no 
pátio central.

A unidade atende 
desde a Educação In-
fantil até o Ensino de 
Jovens e Adultos. Se-
gundo dados da direção, 
quase 900 alunos e mais 
de 700 outras pessoas da 
comunidade são aten-
didas pelos diversos 
projetos oferecidos pela 
Escola, desde o Distrito 
de Itaipava até o Distrito 
da Posse. “O diretor - 
professor Ney Marcos 
de Paula Junior e sua 
equipe construíram um 
ambiente de ensino qua-
lificado, garantindo o 
convívio social e a parti-
cipação da comunidade. 
É um trabalho diário 
realizado a várias mãos 
que faz toda a diferença 
e ajuda a moldar o futu-
ro”, completou.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Você aceita ser minha 
noiva?” A resposta 

precisou ser rápida, para 
não atrasar a viagem do 
ônibus que fazia a linha 
010 – Terminal Bingen 
(Executivo), da Cidade 
Real. De joelhos e com um 
par de alianças, o motorista 
Fabiano José Vieira, de 46 
anos, ouviu o tão sonhado 
“sim” da namorada Maya-
ra Munstein, de 33 anos. A 
declaração aconteceu em 
menos de um minuto, mas 
já vinha sendo planejada 
desde o início do dia.

Juntos há um ano e 

Um ano após recuperação da Covid-19, paciente 
retorna ao Hospital Unimed e faz surpresa 

Prontos para garim-
par? Pois já chegou 

mais uma edição do Ba-
zar da APPO que, desta 
vez, será realizado na 
Sala de Convivência, na 
sede da Instituição, até o 
dia 29 de junho.

Nesta  edição,  a 
APPO separou peças 
como casacos, blusas de 
manga comprida, calças, 

cachecóis, botas e outros 
itens para aquecer do 
frio que já chegou com 
tudo. Além de peças de 
vestuário, no Bazar da 
APPO também é pos-
sível encontrar uma in-
finidade de itens como 
brinquedos, acessórios, 
utilidades para o lar, ob-
jetos de decoração entre 
outros. Tudo a preços 

simbólicos, acessíveis 
a todos. Todo valor ar-
recadado com a venda 
das peças será utilizado 
para compor recursos 
necessários para manter 
a Casa de Apoio. 

O Bazar da APPO 
estará aberto do dia 13 
ao dia 29 de junho, de 
segunda a sexta-feira, 
das 10h às 16h.

Surpresa às vésperas do Dia dos Namorados
“

Bazar da APPO Já está aberto 

Petrópolis foi oficialmente declarada Capital Estadual do Casamento. A confirma-
ção veio com a publicação, no Diário Oficial do Estado de 8 de junho de 2022, 

assinada pelo governador Cláudio Castro. A proposta, apresentada foi apresentada éçp 
deputado estadual Gustavo Tutuca (que assinou o projeto junto do deputado Marcus 
Vinícius) atende a um pedido feito em abril pelo vereador Hingo Hammes, presidente 
da Câmara Municipal de Petrópolis, junto da AssociEventos.   Dados da AssociEventos 
mostram que a cidade sedia anualmente cerca de 700 eventos de casamentos e dispõe 
de mais de 100 espaços para a realização de cerimônias e festas.

O beneficiário da Uni-
med Petrópolis, Clau-

dio Damião, relembrou do 
carinho que recebeu das 
Equipes de Nutrição e En-
fermagem, que prepararam 
uma festa de aniversário 
enquanto ele estava inter-
nado na unidade hospitalar 
em 2021 por conta de com-
plicações da Covid-19.

Na ocasião, as nutri-
cionistas e cozinheiras 
tiveram o cuidado de pre-
parar bolinhos de chuva 

diet, algo que o paciente 
gostava, dentro do que sua 
dieta permitia. A equipe 
de copeiras fez cartazes 
com o dizer de parabéns, 
as nutricionistas fizeram 
a decoração da tampa da 
marmita e encheram as 
bolas e a equipe de enfer-
magem também participou 
tornando o momento ainda 
mais especial.

Passado um ano, Clau-
dio teve a ideia de retribuir 
todo o carinho que rece-

beu naquele momento tão 
difícil. Por isso, ele ela-
borou uma surpresa para 
as equipes do Hospital 
Unimed Petrópolis com 
direito a bolo, salgadinhos 
e refrigerante.

A Supervisora de Nu-
trição do Hospital Uni-
med Petrópolis, Glaucimar 
Papa, conta como esse 
olhar atento e o cuidado 
das equipes com os pacien-
tes é fundamental para a 
sua recuperação.

sete meses, Fabiano de-
cidiu tomar a iniciativa, 
mesmo pensativo e preo-
cupado com a reação da 
namorada.  Relembrando 
as primeiras trocas de 
olhares e o sentimento 

de amor entre eles, que 
surgiu dentro do ônibus, 
o motorista decidiu que o 
pedido de noivado deveria 
ser feito no local em que 
tudo começou.

O momento român-
tico e inesperado por 
Mayara foi registrado, 
graças à passageira Fran-
ciane de Souza, de 40 
anos, que ao ver a cena, 
rapidamente pegou o 
celular para filmar. Após 
o “sim”, o motorista vol-
ta a dirigir o coletivo 
e arranca sorrisos dos 
passageiros. 

A persistência é umas das 
principais característi-

cas do vencedor do Prêmio 
Nacional do Turismo 2019, 
Dann Mattos, que é Chef 
e ainda foi o criador do 
Circuito Turístico de Secre-
tário, em Petrópolis. E, foi 
justamente esta qualidade, 
que possibilitou que ele 
conseguisse, após três lon-
gos anos, o selo da Estrada 
Real, para Secretário. A 
região conta agora com um 
carimbo, que moradores e 
turistas podem usar nos pas-
saportes disponibilizados 
para quem faz o trajeto do 
Caminho Novo. A novidade 

Criador do Circuito Turístico de Secretário, Dann 
Mattos, conquista carimbo da Estrada Real 

foi oficializada no 03/06.
O passaporte é emitido 

pelo Instituto Estrada Real. 
Em Petrópolis ele pode ser 
retirado no Centro de In-
formações Turísticas CIT, 

todos os dias de 9h às 18h, 
na Praça da Liberdade. Já 
o carimbo está disponível 
no posto de gasolina, que 
funciona 24h, Estrada de 
Secretário, número 5850, 
em Pedro do Rio. O carim-
bo tem a gravura da Escola 
Barros Franco, prédio que 
faz parte da história da lo-
calidade e dos moradores.

Em Petrópolis, além 
da Praça da Liberdade, o 
passaporte pode ser carim-
bado na Pousada 14 Bis, 
na Rua Buenos Aires, e no 
Centro Cultural Estação 
de Nogueira, na Avenida 
Leopoldina, em Nogueira. 

Capital Estadual do Casamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Os aventureiros, amantes de 
trilhas já podem aproveitar 

esta época propícia para prati-
car a atividade com a abertura 
da temporada de montanhismo. 
Petrópolis oferece mais de 200 
trilhas, divididas em vários ní-
veis de dificuldade, desde as 
mais leves, que não exigem 
grandes esforços ou prepa-
rações, até as mais pesadas.  
Nesta edição, destacamos uma 
das mais belas: a trilha Uricanal, 
que faz a ligação entre os bair-
ros Caxambu e Bonfim.

Administrado pelo Parque 
Nacional da Serra dos Ór-
gãos (PARNASO), a trilha é 
bem sinalizada e propicia ao 
visitante um passeio seguro e 
agradável, em meio a poços 
e cachoeiras de águas cris-
talinas, natureza preservada 
e grande biodiversidade em 
meio à densa mata.  A "Toca 
do Caçador" é um atrativo a 

parte. Usada durante anos para 
a prática ilegal de caça, serve 
hoje de abrigo ao caminhante. 

Os 6 km do percurso levam 
cerca de três horas para serem 
cobertos e a caminhada é con-
siderada nível fácil/médio. 

Para maior segurança, 
recomenda-se que o passeio 
seja feito juntamente com um 
guia especializado e alguns 
itens são essenciais para a 
jornada: água, comidas leves 
(frutas, barras de cereal e san-
duíches), calçados apropria-
dos para a atividade, chapéu 
ou boné, repelente e protetor 
solar. Não esqueça também 
o saco plástico para recolher 
todo o lixo que for gerado. 

A trilha pode ser acessada 
através do bairro Santa Isabel 
(Caxambu), passando pela 
região chamada "Mato Banco" 
ou a estrada que dá acesso ao 
bairro Bela Vista.

Montanhismo: conheça a Trilha Uricanal, 
uma as mais belas de Petrópolis
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LADRÕES 
Um homem estava dentro de sua casa 
quando ouviu o pé de manga se mexer 
no fundo do quintal de sua casa, ele foi 
lá fora, viu um menino roubando manga 
e gritou:
- Menino, desce daí!
Mas ele nem escutou, o homem tornou 
a dizer:
- Desce daí menino, roubar é feio...
Mas o menino fingiu que não ouviu e o 
homem se irritou e gritou:
- Desce daí se não vou chamar o seu pai...
Então o menino gritou lá de cima:
- Então fala com ele que tá aí no galho 
do lado... 

VIAGEM COM A SOGRA 
Um cara foi viajar com sua mulher para 
Jerusalém e teve que levar a sogra. 
Depois de 2 dias lá, a velha morre do 
coração. Ele sem saber o que fazer 
pergunta para um dos guias turísticos:
-O que eu faço para enterrar minha 
sogra?
O guia responde:
-Para enterrar sua sogra aqui você vai 
gastar mais ou menos 500 doláres.E para 
enterrar no Brasil você vai gastar mais 
com translado do corpo, etc... Deve sair 
a pelo menos 2 mil doláres.
Então ele decide:
-Entendi.... vou enterrar minha sogra no 
Brasil mesmo!
Curioso, o guia pergunta:
-Mas por que, se para enterrar ela no 
Brasil vai gastar muito mais?
-O problema é que aqui já ressussitou 
um... Não quero correr esse risco!

* * *

O Brasileirão vai esquentando, embora ainda 
faltem 28 rodadas para o final. Muitos times estão 
embolados e a diferença entre o líder e a zona 
de rebaixamento não é grande. Comparando 
com a Série B,  onde o líder Cruzeiro, está muito 
mais distante.

Entre os cariocas na Série A alguma decep-
ção. Em especial o Fla, que já trocou de técnico, 
corre atrás do seu suposto favoritismo, já que 
está no grupo de baixo. O Botafogo saiu da zona 
de rebaixamento e o Flu no bolo entre os clubes 
em crise.

Na Segundona o Vasco está entre os classifi-
cados no momento, mas está trocando de técnico 
agora também. Vamos aguardar.

Horrorosa a Copa das Nações Europeias, 
que supostamente serviria de prévia para a Copa 
no final do ano. Jogadores em final de tempo-
rada, e sem nenhuma vontade, pensando nas 
férias, foram obrigados a jogar.  Vamos ter que 
aguardar a Copa do Mundo mesmo...

Por falar em Copa, a Costa Rica se classifi-
cou, assim como a Austrália. Essa última seleção 
venceu o desastroso time do Peru.

NBA já no sexto jogo com  o Golden State 
vencendo de 3x2 a equipe do Boston. Jogos ex-
celentes e emocionantes, embora falhas imper-
doáveis para jogadores desse nível ocasionam 
derrotas irrecuperáveis para os seus times. Essa 
chamada serve para todas as estrelas...

Na nossa NBB o Franca mostrou estar 
numa melhor fase e bateu o Flamengo por 3x1, 
evitando o octacampeonato do time da Gávea. 
Já começou a reformulação do time carioca, 
que neste ano ficou "somente" com o título de 
campeão mundial de clubes...

Nadal voltou a vencer em Roland Garros, sua 
quadra preferida, mas já mostra estar em declínio. 
Teve muita dificuldade em vários jogos, e inclusive 
no jogo contra Djoko, o sérvio perdeu mais do que 
o espanhol ganhou. Erros incomuns tiraram a sua 
vitória. Mesmo assim o "touro" Nadal, mostrou mais 
uma vez a raça espanhola em excelentes jogos.

Copa do Brasil com sorteios aleatórios colo-
cou grandes clássicos já nas oitavas de finais. 
Prefiro pegar os melhores classificados contra os 
piores, na fase anterior, se cruzando, e deixando 
os melhores jogos para a fase final.

Libertadores já chegando nesse final de mês, 
com as oitavas de finais. Muita emoção prá es-
quentar essa friaca de clima atual..

Petrópolis terá a pri-
meira competição 

oficial de Tênis na his-
tória da cidade nos pró-
ximos meses. Os cam-
peonatos da modalidade 
chamada formalmente 
de “Tênis de Campo” 
serão realizados pela 
Liga Petropolitana de 
Desportos (LPD).  E 
para organizar a compe-
tição, a Liga anunciou 
os nomes para a direto-
ria da modalidade. Ro-
berto Edler, Leonardo 
Simas e Mário Geor-
getti serão os responsá-
veis pela realização do 
campeonato.

LPD anuncia nomes para diretoria do Tênis
Os nomes da nova 

diretoria foram anun-
ciados na última semana 
pelo presidente da Liga 
Petropolitana de Des-
portos, José Luís Neto. 
Roberto Edler será o 
Diretor Geral de Tênis 
de Campo, enquanto 
Leonardo Simas será o 
Diretor Administrativo 
e Mário Georgetti ocu-
pará a função de Diretor 
de Competições.

Neto, o presidente 
da LPD, explicou que o 
objetivo da montagem 
da nova diretoria é fo-
mentar a modalidade na 
cidade e realizar compe-

tições oficiais nos pró-
ximos meses. “O nosso 
maior objetivo é fomen-
tar o desporto na cida-
de. Estamos realizando 
algumas reuniões que 
vão definir os nossos 
próximos passos para 
a realização de compe-
tições já nos próximos 

meses. Estamos muito 
felizes em contar com 
mais uma modalidade 
esportiva na Liga” , 
disse ele, completando 
que ao todo, a LPD 
promove competições 
de sete diferentes mo-
dalidades, para todas 
faixas etárias.

Foto: Divulgação
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A Associação Filantrópica de Petrópolis 
(AFIPE), realizou um almoço/pique-

nique, no dia 09 de junho, na Fazenda 
Bela Vista, em Itaipava. O evento foi em 
comemoração aos 50 anos de trabalho 
filantrópico de sua Presidente Vera 
Cecilia e contou com a presença  de 
familiares, amigos, equipe de trabalho e 
100 crianças que participam dos projetos 
executados no Vale do Carangola.

“Gostaria de agradecer o apoio do 
meu grande amigo Luiz Fernando Go-
mes, que gentilmente cedeu o espaço 
para que pudéssemos estar com nossas 
crianças e estendo o agradecimento a 
minha equipe de professores do Vale, 
pois eles fazem a diferença na vida de 
cada uma delas, disse a presidente”.

Afipe realiza piquenique com 100 crianças 
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